Referat fra
VEOKs Ekstraordinære og Ordinære Generalforsamling 11. marts 2007
på Lindegårdskolen Lyngby.
En ændring af vedtægterne ønskedes vedtaget inden den ordinære generalforsamling. Derfor
blev der indledt med en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling 11. marts 2007
• Formanden bød velkommen.
• Valg af stemmetæller: Inger Bévort og Birgit Sørensen
• Valg af dirigent: Martin Ghisler
• Der blev pointeret, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med 4 uger
før.
Forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen:
Formanden vælges af bestyrelsen på konstituerede møde i stedet for på
generalforsamlingen.
Dette vil medføre ændringer i vedtægterne fra marts 2006, nemlig:
• § 4 stk 8 "valg af formand" udgår
• §4 stk 8 "formand" udgår
• §5 stk 2 "formand" tilføjes.
Der var ingen der ønskede skriftlig afstemning, som derfor foregik ved
håndsoprækning.
Resultat:
16 for
1 undlod at stemme.
Eventuelt: Intet at bemærke.

Ordinær generalforsamling 11. marts 2007.
•
•
•

Valg af stemmetæller: Inger Bévort og Birgit Sørensen
Valg af dirigent: Martin Ghisler
Generalforsamlingen blev erklæret lovlig, idet der var indkaldt 4 uger før.

Formandens beretning:
Se venligst nedenfor
Jens Buch redegjorde for regnskabet som blev omdelt.
Regnskabet blev godkendt.
Jens Buch redegjorde for budgettet, som blev omdelt.
Der blev spurgt til en eventuel støtte til tidsskriftet Kadi. Generalforsamlingen
gav udtryk for et ønske om en eventuel støtte, hvis det blev nødvendig. Det vil
dog næppe blive aktuelt i 2007.
Budgettet blev godkendt.

Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen havde foreslået kontingentet
uændret d.v.s. 100 Kr.
Forslag til kontingentet godkendes.
Valg af bestyrelse;
På valg var:
• Monique Buch
• Kaare Rübner Jørgensen
• Jens Buch
• Bent Raith
Alle var villige til genvalg.
Kristine Fog-Morrissette ønskede at udtræde af bestyrelsen før tid, men
stillede op som suppleant.
Alle opstillede blev godkendt ved akklamation
Bestyrelsen kom derefter til at bestå af:
• Kaare Rübner Jørgensen
•
•
•
•
•

(ved bestyrelsesmøde senere samme dag konstituerede bestyrelsen sig med Kaare som
formand)

Gitte Mondrup
Monique Buch
Jens Buch
Birgit Sterll
Bent Raith

Suppleanter blev:
Kristine Fog-Morrissette
Børge Mannov
Revisor: Sebastian Horch
Revisor suppleant: Peter Raith
Eventuelt:
En kort drøftelse af Veoks fremtidige focusområder.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.00, hvor afgående formand Bent Raith
takkede for en debatrig generalforsamlingen og udtrykte en stor tak til Kristine
Fog-Morrissette for hendes store arbejde i foreningen Veok igennem de sidste
mange år.

Formandens beretning:
På vores sidste generalforsamling valgte I en formand der kun tøvende tiltrådte –
dels fordi jeg havde prøvet det før og vidste hvad det indebar, men nok så meget at
det var lidt svært at se hvor vi skulle sætte ind for at komme videre.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig – med noget
besvær – med Kristine Fog-Morrissette som næstformand, Jens Buch som kasserer

og Eva Antkowiak som sekretær. Efterfølgende ønskede Eva at trække sig helt ud,
hvorfor bestyrelsen genkonstituerede sig på det næste bestyrelsesmøde den 25.
april, nu med Gitte Mondrup som næstformand og Kristine som sekretær. Samtidigt
fordelte vi opgaverne så alle bestyrelsesmedlemmer havde et ansvarsområde.
Udover det første konstitueringsmøde har der i alt været afholdt 6 bestyrelsesmøder i
den forløbne periode.
Da bestyrelsen tiltrådte for 1 år siden stod det stadig ikke klart hvorledes den nye
Pave ville tackle sin opgave og de mange problemer i den katolske kirke. Den
forventning paveskiftet havde givet anledning til var ikke blevet indfriet og det var
stadig uklart om der ville ske ændringer. Paven havde jo i sine unge år været relativ
progressiv, selv om han i sin senere embedsperiode blev betragtet som konservativ.
Selv om det også på nuværende tidspunkt ikke er helt klart i hvilken udstrækning der
vil ske reformer, er det en udbredt opfattelse, at paven tilsyneladende betragter sin
opgave mere som bevarende end som fornyende. Håbet om at de reformændringer
vi i VEOK har på ønskesedlen - og som vi af ærligt hjerter mener er nødvendige for
at styrke den katolske kirke – skulle blive indfriet af den nuværende pave må nok
realistisk siges at være meget lille.
Med voksende bekymring har vi endvidere noteret, at der er stærke kræfter der
tilsyneladende ønsker tiden skruet tilbage til før det 2. Vatikanerkoncil. Det var det
koncil der lukkede mange døre og vinduer op i den tillukkede kirke, men som man nu
prøver trin for trin at lukke til igen.
Samtidig er der stor præstemangel, man er nødt til at lukke kirker, kirkens
magtpositioner i mange lande er blevet svækket og verden over bliver antallet af
aktive katolikker mindre og mindre. Det er måske ikke fordi kirkens medlemmer falder
helt fra, men de bliver inaktive og opgivende og lader stå til: de har opgivet at ændre
noget og i bedste fald affinder de sig med situationen. De går over til at bruge kirken
som Folkekirken i Danmark: den kan anvendes til livets højtider, men ikke i det
daglige.
Hvad er det der er ved at ske? Er den katolske kirke ved at begå harakiri? Det kunne
godt se sådan ud, men er nok næppe tilfældet. Det bliver dog mere og mere
indlysende at noget må der gøres, hvis ikke kirken skal sygne hen. Som kirken
officielt fremturer nu kunne man godt få den tanke, at den ønsker at skille sig af med
al kritik og tvivl og skære ind til benet og således få renset ud blandt kritiske,
oprørske og besværlige medlemmer. Den katolske fundamentalistiske lære skal
fremstå ren og pur uanset omkostningerne og tabet af størstedelen af dens
medlemmer. Hvis det skulle være kirkens målsætning, kan dens officielle linie bedre
forstås, selv om det sikkert ville medføre en sprængning af kirken. Men det kan
næppe være meningen at det er det der planlægges. Der er ikke noget i vejen med
selve troslæren, men det er den middelalderlige måde den forvaltes og forstås på,
der er fremmed for en moderne verden.
Hvor står så VEOK i alt dette? Har vi mulighed for at påvirke den kurs kirken vælger?
Sikkert ikke alene, dertil er vi alt for små og svage. I bestyrelsen har vi nu derfor valgt
at lægge mere vægt på de internationale forbindelser, herunder at orientere gennem
vore nyhedsbreve om det der rører sig blandt almindelige katolikker ude i verden, og
som man ikke kan læse om i Katolsk Orientering eller noget andet dansk officielt
katolsk organ. Gennem udvælgelsen, og hel eller delvis oversættelse af artikler fra
udlandet, har vi lagt en række aktuelle sager på vor hjemmeside ligesom vores
nyhedsbreve er benyttet hertil.

Vi har også deltaget aktivt i 2 internationale møder i International Movement We Are
Church – forkortet IMWAC – som vi jo er medlem af. Møderne er blevet afholdt dels i
Freising i Sydtyskland, og dels i Uppsala nær Stockholm. I begge møder har Kaare
Rübner Jørgensen deltaget som vor udsendte medarbejder. Han har udfærdiget 2
omfangsrige rapporter, som begge er lagt på vor hjemmeside. Jeg kan varmt
anbefale at læse dem.
Det viser sig – selvfølgelig ikke uventet – at man ude i den store verden gør sig
nøjagtig de samme tanker og bekymringer vedr. udviklingen i kirken som vi gør. De
punkter vi har på vore agendaer har man også mange andre steder. Det bliver mere
og mere indlysende at noget må der ske i kirkens udvikling, og at den store stopklods
er at finde i det bestående hierarki, der klamrer sig til fundamentalistiske – og i vore
øjne middelalderlige – forestillinger om hvorledes verden af i dag skal fungere. Det
har medført en række påstande og holdninger som de fleste af os synes er tåbelige
og uforståelige eller i bedste fald utopiske; de er i hvert fald svære at forsvare eller
forklare til et moderne menneske. Jeg tænker her eksempelvis på sager om pædofili,
bekæmpelse af AIDS i Afrika og forskellige ændringer i liturgien.
VEOK oplever stadig medlemstilgang, selv om det er begrænset hvad vi har kunnet
udføre af reklame for foreningen. Det er mund-til-øre metoden der anvendes. Der har
også været nogle udmeldelser af forskellige personlige årsager, så alt i alt er
medlemstallet uændret. Det er ikke nogen kæmpeskare vi har af medlemmer, men vi
er sikre på at vi dækker et stort antal katolikker der på den ene eller anden måde er
bekymrede, opgivende eller passive. Vi kunne sikkert få flere aktive medlemmer hvis
vi kunne få kontakt til disse katolikker, men endnu har vi ikke set anden realistisk
mulighed end den omtalte mund til øre metode.
Vi efterlyser også at flere unge ville engagere sig i arbejdet, selv om vi godt ved de er
optaget af børn, familie og karriere. Vi bruger enhver lejlighed til at gøre opmærksom
på dette problem, som vi i øvrigt deler med de fleste foreninger i Danmark.
Hvad vi også gerne så noget mere af, er tilbagemeldinger fra vore aktive
medlemmer. Det er en stor hjælp i vores bestræbelser på at komme videre, at kunne
erfare at der i hvert fald er nogle der reflekterer over vore udmeldinger. Så hermed
en opfordring til alle der hører eller læser dette.
Vores hjemmeside er et godt kontakt- og kommunikationsmedie. Den trænger
imidlertid til en radikal oppudsning, hvilket vi da også har beskæftiget os en del med.
Men det er en næsten uoverkommelig opgave med de få resurser vi har p.t. Derfor
også en opfordring til de der kan give en hjælpende hånd her. Af andre
kommunikationsmedier bør nævnes Kristeligt Dagblad som altid er fair i sine
synspunkter, og hvor vi af og til får et læserbrev optaget. Vi har da også haft den
glæde at andre skribenter referer til VEOK i deres bladindlæg. Katolsk Orientering
har indtil nu ikke været samarbejdsvillig, men nævnes skal det dog at det er lykkedes
at få en advisering af mødet i dag med i sidste udgave af bladet.
En glædelig ting har også været genkomsten af Katolsk Dialog, et forum for teologi,
spiritualitet og samfund med den katolske kirke som ståsted. Der kan abonneres på
KADI som udkommer 4 gange årligt, ligesom der er adgang til deres portal på nettet
www.kadi.dk. Bladet, som er af høj lødighed, men nemt at læse, kan varmt
anbefales, og vi har i VEOK ydet et bidrag til bladets opstart.

En af de store opgaver vi på det sidste har arbejdet med i bestyrelsen har været
forberedelsen og forsøget på at få et møde bragt i stand med biskoppen. Det er nu
kronet med held idet der er aftalt et møde i den kommende uge på bispekontoret. Det
har krævet en stor indsats at få mødet bragt i stand, og vi ser med spænding frem til
udfaldet heraf. Fra vores side deltager jeg og Kaare og Birgit, og vi har på et nyligt
møde forberedt os så godt vi kan. Hovedformålet med mødet er at få VEOK
anerkendt som et debatforum indenfor den katolske kirke hvor bekymringer og
forslag til ændringer kan komme til orde.
Men vi vil også spørge biskoppen om de resurser kirken har ikke kunne udnyttes
bedre? Der ligger jo et stor videns- og erfaringspotentiale hos en del katolikker som
ikke bliver brugt, men som måske kunne være med til at fastholde flere som aktive i
kirken. Jeg tænker her på de muligheder der ligger i præster der har giftet sig,
kvindelige teologer og gengifte, men også inddragelse af menighedernes
medlemmer ved at give dem større kompetencer.
Vi vil også spørge biskoppen om hvordan det kan være, at de fleste af de regler og
forordninger kirken i dag forvaltes efter - og som er kommet til længe efter Kristus
forlod denne jord - tilsyneladende har det fælles mål, at fastholde magten centralt og
udelukkende af mænd. Hver gang disse emner – som jo er hovedpunkterne i VEOKs
målsætning - bringes på bane bliver de affærdiget med, at det ikke kan ændres og
derfor ikke står til debat. Vi vil spørge om det er hensigtsmæssigt at administrere
efter så gamle love? Love lavet af mennesker er vel ikke evigt gyldige, og skulle
kunne ændres i takt med udviklingen i verdenen. Vi kan ikke forvente at biskoppen
deler vore holdninger, men vi mener han bør få disse synspunkter viderebragt ad de
officielle kanaler til Rom.
Personligt tror jeg at dette møde bliver udslagsgivende for VEOKs fremtid: for
hvorledes vi skal gribe tingene an for at komme igennem med vore synspunkter. Vi
vil prøve at overbevise biskoppen om at vi ikke skal betragtes som modstandere,
men tværtimod som medspillere der kan være med til at nuancere og hjælpe på de
aktuelle problemer og være arnested for forskellige visioner.
Jeg vil slutte med at takke mine bestyrelseskolleger for et godt og engageret
samarbejde. Speciel tak til Jens Buch for hans arbejde med vore nyhedsbreve, samt
til Sebastian for hans varetagelse af vores hjemmeside.
Til allersidst vil jeg gentage tidligere års opfordring til alle vore medlemmer: gå ud og
udbred kendskabet til vor forening og skaf nogle flere medlemmer. Det er vigtigt for
os med et stort antal medlemmer, så mangfoldigt og så bredt sammensat som
muligt. Det giver et større bagland med muligheder for flere synspunkter, men det er
også vigtigt for vor gennemslagskraft. Vi er oppe imod stærke kræfter der gerne vil
bagatellisere og overhøre os, men dette kan vi vanskeliggøre ved en stor og aktiv
tilslutning.

Generalforsamlingen debatterede derefter emner som
• Imwacs betydning i de forskellige lande. Kaare Rübner Jørgensen, som
havde deltaget ved de to sidste internationale møder redegjorde for de
meget forskellige holdninger fra officielt hold, der var til de nationale
foreninger
• Veoks betydning som forening i fremtiden.
• Vigtigheden og nødvendigheden af, at der i Danmark eksisterer et forum,
hvor der er mulighed for dialog indenfor den katolske kirke.

•
•
•

Globaliseringen og den moderne tekniks mulighed for at følge med i det,
der sker indenfor den katolske kirke rundt om i verdenen
Det fremtidige møde med biskoppen.
Det nyoprettede tidsskrift Kadi (afløser af katolsk dialog) som et sted hvor
der kan formidles informationer om det der sker i den katolske kirke rundt
om i verden.

Generalforsamlingen støttede formandens beretning og Veoks kommende
møde med biskoppen

Tilstede var hele bestyrelsen :
• Bent Raith
• Gitte Mondrup
• Kristine Fog-Morrissette
• Monique Buch
• Jens Buch
• Birgit Sterll
• Kaare Rübner Jørgensen
Derudover var mødt 9 medlemmer + 1 ikke-medlem

referant Gitte Mondrup

